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Legenda 

 

1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o: 

1) przedszkolu, placówce - należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkole nr 5 w Zambrowie 

z siedzibą  przy ul. Obrońców Zambrowa 6; 

2) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5 

w Zambrowie; 

3) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Miejskiego 

Przedszkola nr 5 w Zambrowie; 

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku; 

5) statucie - należy przez to rozumieć Statut Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie; 

6) wychowankach, dzieciach - należy przez to rozumieć dzieci realizujące wychowanie 

przedszkolne w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Zambrowie; 

7) rodzicach - należy przez to rozumieć  także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

8) nauczycielu - wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego 

w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Zambrowie; 

9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Podlaskiego 

Kuratora Oświaty; 

10) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć  Miasto Zambrów z  siedzibą 

przy ul. Fabrycznej 3, 18-300 Zambrów; 
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Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. 

1. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Miejskie Przedszkole Nr 5 w Zambrowie. 

2. Siedziba przedszkola: 18-300 Zambrów, ul. Obrońców Zambrowa 6. 

3. Przedszkole jest placówką publiczną, wielooddziałową. 

4. Przedszkole jest jednostką organizacyjną i budżetową Miasta Zambrów. 

5. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Zambrów z siedzibą: 18-300 Zambrów, 

ul. Fabryczna 3. 

6. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty. 

7. Przedszkole posługuje się stemplem podłużnym o treści: 

 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 5 

w Zambrowie 

ul. Obrońców Zambrowa 6 

18-300 Zambrów 

NIP 7231635392 Regon 369940600 

tel. 862244555 

8. Przedszkole: 

1) prowadzi nieodpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego określonej przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania; 

2) realizuje działania opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne dla dzieci w wieku 

od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać 

dziecko, które ukończyło 2,5 roku, zaś dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego mogą uczęszczać do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, 

w którym kończą 9 lat; 

3) prowadzi zgodnie z Regulaminem rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie 

rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, respektując obowiązujące 

w tym względzie przepisy tj. obowiązek dzieci 6-letnich do rocznego przygotowania 

przedszkolnego, prawo dzieci 5, 4 i 3-letnich do edukacji przedszkolnej; 

4) zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dziecka 

sześcioletniego w wymiarze 25 godzin tygodniowo; 

5) zapewnia każdemu dziecku warunki do wszechstronnego rozwoju określone w Konwencji 

Praw Dziecka; 

6) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

7) jest czynne w dni robocze w godzinach od 6.00 do 16.30. każdego roku szkolnego oprócz 

przerw zatwierdzonych przez organ prowadzący na dany rok szkolny;  
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§ 2. 

1. Misją przedszkola jest zapewnienie  wszechstronnego rozwoju dzieciom zdrowym 

i z niepełnosprawnościami na miarę ich możliwości, wspieranie ich w rozwijaniu wiedzy, 

umiejętności, zdolności i zainteresowań oraz wspieranie rodzin wychowanków w procesie 

wychowania. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji 

i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich 

możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć rozwijają swoje zainteresowania, wzbogacając wiedzę 

o otaczającym świecie. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, 

komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają 

siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, 

rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami. 

2. Wizją przedszkola jest dążenie do wychowania dzieci w duchu tolerancji zgodnie z ideą 

integracji, zapewnienie wszystkim wszechstronnego i radosnego rozwoju, danie dzieciom 

poczucia bezpieczeństwa, akceptacji swojej osoby, wykorzystywania swoich mocnych 

stron i pokonywania trudności, co w efekcie ma doprowadzić do osiągnięcia przez dzieci 

gotowości szkolnej.  

 

Rozdział 2. 

Cele i zadania przedszkola. 

§ 3. 

1. Celem nadrzędnym wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.  

2. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa i pełni funkcje edukacyjne, 

opiekuńcze i wychowawcze w szczególności: 

1) stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci 

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;  

2) troszczy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęca i wdraża do uczestnictwa 

w zabawach i grach sportowych oraz zdrowego trybu życia;  

3) buduje wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija 

umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;  

4) wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się 

poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 

5) kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej 

i wspólnoty narodowej) oraz postawę patriotyczną;  

6) zapewnienie dzieciom lepszą szansę edukacyjną poprzez wspieranie ich ciekawości, 

aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które 

są ważne w edukacji szkolnej;  

7) tworzy warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych 

sytuacjach życia codziennego. 

8) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej; 

9) zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki 

w sytuacjach kryzysowych oraz epidemiologicznych; 

10) udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 
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11) wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych 

potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;  

12) buduje systemu wartości, umożliwiający dzieciom rozpoznawanie co jest dobre, a co złe;  

13) kształtuje u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie 

w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do umiejętnego znoszenia stresów i porażek;  

14) rozwija umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi 

dziećmi i dorosłymi;  

3. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka poprzez dostosowanie 

treści, metod i organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb 

i możliwości rozwojowych dziecka w relacjach ze środowiskiem społecznokulturowym 

i przyrodniczym poprzez:  

1) zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, 

przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych w atmosferze akceptacji;  

2) tworzenie warunków, umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej;  

3) pełnienie wobec rodziców funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze.  

4. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny:  

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej 

interwencji specjalistycznej;  

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka;  

3) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu 

i poszczególnych oddziałach. 

5. Przedszkole może podjąć działania na rzecz organizacji pomocy materialnej dzieciom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

§ 4. 

1. Do zadań przedszkola należy: 

1) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, 

aktywności, rozwijanie uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych 

potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

2) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

3) budowanie systemu wartości, opartego na rozpoznawaniu dobra i zła; 

4) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie 

w nowych i trudnych sytuacjach; 

5) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci; 

6) tworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci 

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

7) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach 

i grach sportowych oraz aktywności rekreacyjnej; 

8) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym 

oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały 

dla innych; 

9) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez ekspresję muzyczną, słowną, konstrukcyjną, małe formy 

teatralne oraz sztuki plastyczne; 
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10) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, 

społeczności lokalnej, wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

11) organizowanie nauki religii, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposoby ich realizacji ustalane są w planach pracy 

przedszkola oraz miesięcznych planach pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej 

poszczególnych oddziałów przedszkolnych.  

3. Przedszkole realizuje zadania w następujący sposób: 

1) kształtuje porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi oraz zgodne funkcjonowanie 

w zabawie i w sytuacjach zadaniowych; 

2) kształci czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne, wdraża dzieci 

do utrzymywania ładu i porządku; 

3) wspomaga rozwój mowy dzieci; 

4) wspiera dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu 

i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; 

5) prowadzi wychowanie zdrowotne i kształtuje sprawność fizyczną dzieci; 

6) wdraża dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; 

7) wychowuje przez sztuki teatralne, muzyczne, taneczne i plastyczne; 

8) wspomaga rozwój intelektualny dzieci poprzez budzenie zainteresowań technicznych, 

konstrukcyjnych i badawczych oraz zabawy odpowiadającym tym aspektom życia; 

9) pomaga dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń 

z nich wynikających; 

10) prowadzi wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt; 

11) wspomaga rozwój intelektualny dzieci wraz z edukacją matematyczną; 

12) kształtuje gotowość do nauki czytania i pisania; 

13) prowadzi wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

 

Rozdział 3. 

Sposób realizacji zajęć z dziećmi w przedszkolu. 

§ 5. 

1. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu 

o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi 

i dopuszczonymi do realizacji w przedszkolu programami wychowania przedszkolnego 

dla poszczególnych lub wszystkich oddziałów przedszkolnych. 

2. Program wychowania przedszkolnego zawiera: 

1) szczegółowe cele edukacyjne; 

2) tematykę materiału edukacyjnego; 

3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.  

3. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego lub inny program 

do realizacji w przedszkolu opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi 

nauczycielami. 

4. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia Dyrektorowi przedszkola program wychowania 

przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania 

wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego. 
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5. Program wychowania przedszkolnego i inny program realizowany w przedszkolu musi być 

dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony. 

6. Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza bądź nie 

dopuszcza do użytku w przedszkolu, przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli 

programy wychowania przedszkolnego i inne programy, tworząc zestaw programów 

wychowania przedszkolnego. 

7. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów 

wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

8. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w rocznym planie pracy 

przedszkola i w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych, jeśli 

ich sporządzanie jest wymagane przez Dyrektora od nauczycieli. 

9. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego: 

1) Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia 

wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka 

w przedszkolu. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola 

w tym: zabawa, zajęcia wychowaczo-dydaktyczne, czas spożywania posiłków 

i kształtowania czynności samoobsługowych, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter 

tego odpoczynku, udział w uroczystościach przedszkolnych i wycieczkach, są efektem 

realizacji programu wychowania przedszkolnego. 

2) W uszanowaniu typowych dla okresu przedszkolnego potrzeb rozwojowych, których 

spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku 

przedszkola, jak i na świeżym powietrzu, zajęcia z dziećmi i ich zabawa realizowane są 

w przedszkolu i poza nim – także w środowisku naturalnym. Organizując zabawę dziecka 

i aktywność na świeżym powietrzu, przedszkole wspomaga doskonalenie motoryki 

i zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu. 

3) Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich 

oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji 

oraz chęci zabawy. 

4) Nauczyciele stosują metody i formy pracy odpowiednie do wieku, potrzeb i możliwości 

dzieci. 

5) Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczone programy, 

a w toku bieżącej pracy indywidualizują sposób oddziaływania odpowiednio 

do zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka; w przypadku dzieci 

niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności. 

6) Nauczyciele wykorzystują naturalnie pojawiające się sytuacje edukacyjne do wykonywania 

przez dzieci czynności służących ich rozwojowi i prowadzących do osiągnięcia dojrzałości 

szkolnej. 

7) Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, 

włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich 

zaciekawienie elementami otoczenia. 

8) Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się 

otoczeniu, stąd przedszkole jest miejscem, w którym dziecko otrzymuje pomoc w jego 

rozumieniu. 
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9) Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter 

drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest 

najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy 

przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji napięcia 

mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze 

literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku 

graficznego. W trakcie realizacji wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się 

czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki 

czytania  i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji. 

10) Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli 

powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe 

zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, 

zapewniając mu zdrowy rozwój. 

11) Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem nauczycieli 

i specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. 

Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych 

u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania 

wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają prowadzone 

są w każdej grupie wiekowej zajęcia rytmiki lub z jej elementami oraz gimnastyki, 

ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy. 

12) Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, 

zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz 

opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę 

w szkole. 

13) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym jest włączone 

w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa 

się przede wszystkim w formie zabawy.  

14) W przedszkolu stworzone są warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem 

obcym w różnych sytuacjach życia codziennego m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo 

prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek 

dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek 

oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym.  

15) Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi wykorzystuje naturalne sytuacje wynikające 

ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane 

przez dzieci słowa lub zwroty.  

16) Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą 

przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania 

przedszkolnego, przedszkole bierze pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany 

w szkołach podstawowych na terenie miasta Zambrów. 

17) Aranżacja przestrzeni w przedszkolu wpływa na aktywność wychowanków, dlatego jej 

zagospodarowanie pozwala dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania. 

Organizowane są stałe i czasowe kąciki zainteresowań (czytelniczy, konstrukcyjny, 

artystyczny, przyrodniczy i inne). Są one dostosowane do aktualnie realizowanej tematyki 

zajęć, świąt, okoliczności, specyfiką lub organizacją pracy przedszkola. 
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18) Elementem wyposażenia przedszkola są zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt 

wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, 

odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy 

i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów, prowadzenia 

własnej aktywności w celu wspomagania optymalnego i wszechstronnego rozwoju dzieci. 

19) Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone 

na odpoczynek dzieci, jak również elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

20) Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich 

spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania 

potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania. 

21) Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed 

posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer. 

22) W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z sytuacją 

wyjątkową czy epidemiologiczną, jej zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

realizacja zadań przedszkola odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość. 

23) Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju 

dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki 

w szkole:  

24) Przedszkole dba o opiekę nad dziećmi, zapewniając im obsadę pracowników 

pedagogicznych i niepedagogicznych, zgodnie z arkuszem organizacyjnym zatwierdzonym 

przez organ prowadzący. 

25) Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka: 

a) zatrudnia kadrę pedagogiczną, w tym specjalistów, 

b) realizuje wybrany program wychowania i nauczania, 

c) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

d) stosuje formy i metody pracy rozwijające u dzieci radość poznania, rozbudzające 

ciekawość i chęć eksperymentowania. 

e) współpracuje z instytucjami wspomagającymi pracę i rozwój przedszkola na rzecz 

dzieci, 

f) przedszkole zapewnia rodzicom: 

− przekazywanie pełnej i rzetelnej informacji o postępach dziecka, uzgadnianie 

kierunków i zakresu działań wychowawczych,  

− pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie 

wczesnej interwencji specjalistycznej,  

− wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka,  

− uczestniczenie w szkoleniach, warsztatach, zajęciach otwartych.  

26) Dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie 

do przedszkola, przedszkole realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 6. 

1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, 

etnicznej i religijnej poprzez prowadzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami:  
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1) nauki na wniosek rodzica języka mniejszości narodowej lub etnicznej;  

2) nauki własnej historii i kultury;  

3) nauczania religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice wyrażają 

takie życzenie.  

2. Nauka religii odbywa się na podstawie programów dopuszczonych do użytku przez władze 

kościoła rzymsko-katolickiego lub innych kościołów i związków wyznaniowych, w wymiarze 

dostosowanym do wieku dziecka.  

3. Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola 

poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów i procedur, ustalenie praw 

i obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców. 

Rozdział 4. 

Realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu 

§ 7. 

1. Przedszkole tworzy warunki do zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

wychowanków, organizując pomoc psychologiczno - pedagogiczną. 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

3. Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej polega przede wszystkim na: 

1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

dziecka oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych; 

2) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych; 

3) rozwijanie umiejętności wychowawczych i metodycznych nauczycieli oraz rodziców. 

4. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez prowadzenie 

zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-

społeczne, socjoterapeutycznych, terapeutycznych i rozwijających uzdolnienia za zgodą 

rodziców.  

5. W przedszkolu może być organizowana pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla dzieci 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego m.in. w formie zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych oraz wczesne wspomaganie rozwoju dzieci po uzyskaniu zgody 

i dofinansowania na zatrudnienie specjalistów – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju 

niepełnosprawności.  

6. Zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzą 

specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności.  

7. Szczegółowe zasady zatrudniania nauczycieli i specjalistów z uwagi na potrzeby dzieci 

niepełnosprawnych regulują odrębne przepisy. 

8. Przedszkole może realizować zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego lub indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie 

przedszkolne – zgodnie z odrębnymi przepisami. 

9. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zambrowie, innymi 

instytucjami i specjalistami w zakresie organizacji: 

1) obserwacji indywidualnej lub grupowej w celu zdiagnozowania problemów, zapobiegania 

im i ich niwelowania; 

2) spotkań rodziców i nauczycieli ze specjalistami – prelekcje, wykłady, odczyty, konferencje, 

szkolenia, dni otwarte, pokazy; 



 Strona 12 

 

3) zajęć z zakresu pedagogiki, psychologii i rozwoju dziecka dla rodziców i nauczycieli; 

4) działań z zakresu terapii pedagogicznej oraz profilaktyki logopedycznej; 

5) zajęć indywidualnych lub grupowych z pedagogiem, psychologiem lub innym specjalistą; 

6) konsultacji indywidualnych dla rodziców; 

7) wsparcia w realizacji zadań wynikających z diagnozy potrzeb i możliwości przedszkola, 

określenia kierunku i warunków pracy z dziećmi oraz świadczenia pomocy dzieciom i ich 

rodzinom. 

10. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom: 

1) niepełnosprawnym; 

2) niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym; 

3) szczególnie uzdolnionym; 

4) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

5) z zaburzeniami komunikacji językowej; 

6) z chorobami przewlekłymi; 

7) znajdujących się w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych; 

8) z niepowodzeniami edukacyjnymi; 

9) z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi np. z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

10) zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

11) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi, zmianą środowiska 

lub wynikających z innych przyczyn. 

11. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana: 

1) dzieciom 

a) z inicjatywy dziecka, rodziców dziecka, Dyrektora, nauczyciela, psychologa, pedagoga, 

pedagoga specjalnego, logopedy, terapeuty zwanych dalej „specjalistami”, osób 

prowadzących zajęcia z dzieckiem, poradni psychologiczno – pedagogicznej - w tym 

poradni specjalistycznej, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego lub służby 

zdrowia, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej; 

b) w trakcie bieżącej lub planowanej pracy z wychowankiem w grupie oraz w formie 

zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, 

logopedycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym oraz zajęć rozwijających 

uzdolnienia. 

2) rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów, prelekcji, szkoleń. 

12. Pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizuje Dyrektor. 

13. Pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu udzielają nauczyciele oraz specjaliści 

wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

i posiadający do tego kwalifikacje zawodowe.  

14. Zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane we współpracy z: 

rodzicami, nauczycielami, innymi pracownikami przedszkola, poradnią psychologiczno - 

pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi, innymi przedszkolami, podmiotami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

15. W przedszkolu może być organizowane, zgodnie z odrębnymi przepisami, wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego 

rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, 

prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.  



 Strona 13 

 

16. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci może być organizowane w przedszkolu, jeżeli zatrudnia 

ono kadrę posiadająca kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania 

rozwoju, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz dysponuje pomieszczeniami do prowadzenia 

zajęć, wyposażonymi w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.  

17. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany przez Dyrektora 

przedszkola. 

 

§ 8. 

1. Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego oraz inne programy ujęte 

w Zestawie programów wychowania przedszkolnego w  Miejskim Przedszkolu Nr 5 

w Zambrowie. 

2. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną, uwzględniającą 

możliwość wprowadzania nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych 

w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

3. Przedszkole może prowadzić działalność w celu wprowadzania odmiennych od powszechnie 

obowiązujących warunków działania i organizacji placówki. 

4. Przedszkole realizuje cele i zadania we współpracy z: 

1) rodzicami dzieci; 

2) poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) placówkami realizującymi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szkołami i innymi placówkami oświatowymi; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

edukacji, wychowania i kultury, 

6) służbami, osobami i instytucjami wspierającymi i rozwijającymi działalność przedszkola. 

 

 

Rozdział 5. 

Organy przedszkola i ich działalność 

§ 9. 

1. Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców. 

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą 

być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.  

3. Stanowisko Dyrektora powierza organ prowadzący. 

 

§ 10. 

1. Dyrektor: 

1) kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 
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3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

5) sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa 

razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola; 

6) dokonuje oceny pracy nauczycieli i pracowników samorządowych;  

7) wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli; 

8) odpowiada za mienie przekazane przedszkolu w zarząd oraz dysponuje środkami 

określonymi w planie finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie; 

9) odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej; 

10) zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych 

i opiekuńczo - wychowawczych i odpowiada za poziom ich realizacji; 

11) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

12) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego wychowanka;  

13) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne 

i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza 

obiektem do niego należącym; 

14) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp 

i ppoż.; 

15) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym; 

16) ustala ramowy rozkład dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców; 

17) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zaopiniowania związkom 

zawodowym oraz do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

18) ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji 

z działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole 

dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją; 

19) zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola, 24) gospodaruje 

majątkiem przedszkola i dba o powierzone mienie, 25) wykonuje inne zadania wynikające 

z przepisów szczególnych; 

20) współdziała z organizacjami związkowymi; 

21) organizuje przegląd techniczny obiektów przedszkolnych oraz prac konserwacyjno-

remontowych; 

22) organizuje okresowe inwentaryzacje majątku przedszkolnego; 

23) sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom; 

24) kieruje i sprawuje nadzór nad pracownikami administracji i obsługi przedszkola; 

25) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organem prowadzącym, organem 

nadzorującym, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami oraz ze środowiskiem 

lokalnym; 

26) stwarza w przedszkolu atmosferę akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości; 
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27) realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny; 

28) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 

29) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

30) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

31) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej 

szkoły lub placówki; 

32) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia 

specjalnego dziecka; 

2. W przypadku niespełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego przez dziecko 

(nieusprawiedliwiona nieobecność w wymiarze co najmniej 50% w okresie jednego miesiąca), 

co określają odrębne przepisy, dyrektor przedszkola ma obowiązek powiadomić o tym fakcie 

dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.  

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnianych w przedszkolu nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) kierowania polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych 

pracowników przedszkola; 

2) przyznawania nagród, wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom 

przedszkola; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

przedszkola. 

4. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami 

(opiekunami prawnymi), a w szczególności: 

1) wydaje zarządzenia dotyczące całokształtu pracy przedszkola, które tworzą Księgę 

Zarządzeń;  

2) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola; 

3) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne 

zainteresowanych organów przedszkola; 

4) informuje na bieżąco o zmianach w przepisach wewnętrznych regulujących pracę 

przedszkola; 

5) określa zasady współdziałania organów przedszkola oraz sposoby rozwiązywania sporów 

między nimi. 

5. Praca Dyrektora podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 11. 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w przedszkolu. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola. W uzasadnionych 

przypadkach Dyrektor powierza przewodniczenie radzie Zastępcy dyrektora. 
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4. Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej określa ustawa oraz inne obowiązujące przepisy 

prawa. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przede wszystkim przed rozpoczęciem, 

w połowie i po zakończeniu roku szkolnego oraz zgodnie z planem zebrań i w miarę bieżących 

potrzeb, zgodnie z zarządzeniami Dyrektora. 

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady 

Pedagogicznej. 

7. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie  regulaminem rady. 

8. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone 

przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie formy działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej przedszkola. 

9. Nauczyciele oraz inne osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej obowiązuje 

zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z zebrania rady. 

Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko uprawnionym do tego 

rodzicom (opiekunom prawnym). 

10. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 

przedszkola. 

11. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie Regulaminu Rady 

Pedagogicznej w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Zambrowie. 

12. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności 

co najmniej połowy liczby jej członków. 

13. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna 

z prawem i niezwłocznie zawiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. 

14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

15. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych; 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

4) podejmowanie uchwał  w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków. 

5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;  

6) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego. 

16. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu 

tygodnia; 

2) projekt planu finansowego przedszkola; 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród Burmistrza Miasta 

Zambrów i Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz innych wyróżnień; 
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4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

5) zestaw programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku przez 

Dyrektora;  

6) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;  

7) projekt planu finansowego przedszkola, składanego przed Dyrektora.  

17. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian.  

18. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem:  

1) o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień Dyrektorowi przedszkola;  

2) z uzasadnieniem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora;  

3) do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji Zastępcy dyrektora lub z innego stanowiska 

kierowniczego.  

19. Rada Pedagogiczna może powołać spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw 

spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.  

20. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane 

zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.  

21. Przedszkole prowadzi Księgę Uchwał, w której znajdują się wszystkie uchwały Rady 

Pedagogicznej. 

22. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności 

z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.  

23. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania 

spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 

wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz 

przedszkola jako instytucji. 

24. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami. 

25. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające 

obowiązkom nauczyciela lub godności zawodu nauczyciela. 

§ 12. 

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających 

do przedszkola. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu każdej z rad oddziałowych 

ustalonych podczas wyborów w tajnym głosowaniu podczas zebrania rodziców (opiekunów 

prawnych) dzieci danego oddziału. 

3. W wyborach o których mowa w ust. 2 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (opiekun 

prawny). 

4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców (opiekunów prawnych) w każdym 

roku szkolnym. 

5. Wybory i zebrania członków Rady Rodziców mogą odbywać się zdalnie z zastosowaniem 

różnych kanałów przepływu informacji i kontaktu. 

6. Rada Rodziców działa zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem Rady Rodziców 

Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie, który jest zgodny z ustawą Prawo oświatowe, Kartą 

Nauczyciela i statutem przedszkola i w którym przede wszystkim określa: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 
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2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad 

oddziałowych. 

7. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół 

oraz placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy. 

8. Rada Rodziców może występować do Dyrektora, Rady Pedagogicznej przedszkola, organu 

prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach przedszkola.  

9. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego 

lub wychowawczo-profilaktycznego, jeśli taki ma być realizowany w przedszkolu; 

2) opiniowanie projektu planu finansowego przedstawionego przez Dyrektora; 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych 

efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu. 

10. Rada Rodziców ma prawo do: 

1) przedstawienia na wniosek Dyrektora swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego 

nauczyciela za okres stażu lub opinii o pracy nauczyciela; 

2) wnioskowania do Dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela; 

3) delegowania przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego rozpatrującego 

odwołanie od oceny pracy nauczyciela; 

4) delegowania przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko 

Dyrektora przedszkola. 

11. W zebraniach Rady Rodziców może brać udział (z głosem doradczym) Dyrektor przedszkola, 

Zastępca dyrektora i ewentualnie inni członkowie Rady Pedagogicznej. 

12. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

13. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców. 

§ 13. 

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia 

każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach jego 

kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

2. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w duchu wzajemnego poszanowania i tolerancji. 

3. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor przedszkola, zapoznając się 

ze stanowiskiem każdej ze stron, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.  

4. Spory pomiędzy Dyrektorem przedszkola, a innymi organami przedszkola, nierozstrzygnięte 

wewnętrznie, mogą rozstrzygać uprawnione instytucje i podmioty, w tym organ prowadzący 

lub Podlaski Kurator Oświaty. 

5. Sposoby rozwiązywania sporów między organami przedszkola: 

1) w przypadku zaistnienia sporu wśród członków Rady Pedagogicznej, Dyrektor bada jego 

zasadność oraz przyczynę i dokonuje rozstrzygnięcia sporu w ciągu 7 dni roboczych 

z wyłączeniem usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora; 

2) w przypadku zaistnienia sporu między Dyrektorem i nauczycielem, Dyrektor wyjaśnia spór 

wszelkimi sposobami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

3) w szczególnie trudnych przypadkach lub w sytuacji braku rozwiązania problemu, strony 

zwracają się o pomoc do organu prowadzącego i/lub nadzorującego; 
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4) Rada Rodziców może zgłaszać Dyrektorowi zastrzeżenia dotyczące pracy nauczyciela, 

uzasadniając te zastrzeżenia; 

5) Dyrektor udziela nauczycielowi upomnienia lub wymierza nauczycielowi karę 

dyscyplinarną w stosownie od popełnionego czynu, jeżeli zastrzeżenia są zasadne, zgodnie 

z Regulaminem pracy w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Zambrowie i odrębnymi przepisami. 

6) w uzasadnionych przypadkach Dyrektor pociąga nauczyciela do przewidzianej prawem 

odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z zasadami postępowania dyscyplinarnego 

nauczycieli i zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu 

naruszającego prawa i dobro dziecka – zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) Dyrektor włącza informację o upomnieniu lub wymierzonej karze do akt osobowych 

nauczyciela, którego to dotyczy; 

8) w przypadku zastrzeżenia lub skargi nieuzasadnionych, Dyrektor wyjaśnia sprawę 

zainteresowanym w ciągu 7 dni roboczych z wyłączeniem usprawiedliwionej nieobecności 

Dyrektora; 

9) w wypadku podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały niezgodnej z obowiązującymi 

przepisami, Dyrektor wstrzymuje jej wykonanie i powiadamia o tym fakcie organ 

nadzorujący w ciągu 7 dni; 

10) wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, zaś w przypadku, 

gdy  jest on stroną sporu - organ prowadzący na wniosek zainteresowanego.  

 

Rozdział 6. 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola oraz zakres ich zadań. 

§ 14. 

1. W przedszkolu zatrudnia się zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami nauczycieli oraz 

pracowników administracji i obsługi. 

2. Pracownicy zatrudniani są według potrzeb przedszkola i standardów zatrudniania określonych 

przez organ prowadzący na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza (projektu) 

organizacyjnego. 

3. W przedszkolu mogą być tworzone następujące stanowiska: 

1) Dyrektor 

2) Zastępca dyrektora 

3)  nauczyciele i nauczyciele wspomagający 

4) specjaliści ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej (np. psycholog, pedagog, pedagog 

specjalny, terapeuta pedagogiczny, logopeda) 

5) pracownicy administracji (główny księgowy, sekretarz, pracownik biurowy) 

6) pracownicy obsługi (pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa, woźny, konserwator, 

intendent, kucharka, pomoc kucharki). 

4. Jeżeli w przedszkolu zostaną zorganizowane oddziały integracyjne, zatrudnia się dodatkowo 

nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz specjalistów do realizacji zaleceń 

zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.  

5. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników przedszkola określają 

odpowiednio przepisy zawarte w Karcie Nauczyciela, Kodeksie Pracy oraz w ustawie 

o pracownikach samorządowych i przepisach wykonawczych do powyższych ustaw. 
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6. Do zadań pracowników administracyjnych i obsługi należy zapewnienie sprawnego działania 

przedszkola, jako instytucji publicznej w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie 

bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 

7. Pracownicy nie będący nauczycielami wspomagają pracę nauczycieli i współuczestniczą 

w procesie wychowawczo - opiekuńczym m.in. poprzez współpracę w zakresie zapewnienia 

dzieciom ochrony przed przemocą, poszanowania ich godności osobistej, zapewnienia 

bezpieczeństwa. 

8. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi określa 

Dyrektor. 

9. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne 

przepisy. 

§ 15. 

1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko Zastępcy dyrektora przedszkola. 

2. Powołania i odwołania Zastępcy dyrektora dokonuje Dyrektor przedszkola. 

3. W sprawie kandydatury nauczyciela na stanowisko Zastępcy dyrektora, Dyrektor prosi o opinię 

Radę Pedagogiczną i organ prowadzący. Opinia ta nie jest wiążąca. 

4. Powołanie na stanowisko Zastępcy dyrektora przedszkola odbywa się poprzez zarządzenie 

Dyrektora przedszkola. 

5. Zastępca dyrektora wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy 

nim, a Dyrektorem przedszkola. 

§ 16. 

1. Nauczyciel jest równocześnie wychowawcą grupy i prowadzi pracę wychowawczo - 

dydaktyczną i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo 

powierzonych jego opiece dzieci. 

2. W swoich działaniach nauczyciel jest zobowiązany do kierowania się dobrem dziecka jako 

wartością nadrzędną. 

3. Do zadań nauczyciela należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, wycieczek, wyjazdów i imprez organizowanych przez przedszkole; 

2) przebywanie z dziećmi w trakcie zajęć dydaktycznych; 

3) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z dopuszczonym 

programem; 

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań poprzez:  

a) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości 

i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji; 

b) wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy indywidualnej lub z grupą;  

c) prowadzenie pracy indywidualnej oraz w grupach odpowiednio do potrzeb i możliwości 

dzieci; 

d) opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej; 

e) indywidualizację oddziaływań w toku bieżącej pracy; 

f) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania dostosowanych 

do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci; 

g) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy.  
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5) współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, zdrowotną, odpowiednią do sytuacji społecznej dziecka i inną oraz 

monitorowanie przebiegu pracy specjalisty z dzieckiem przy współpracy z rodzicami; 

6) planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich 

kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia 

zawodowego; 

7)  dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę 

pomieszczeń; 

8) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizacji jej uchwał; 

9) realizacja wniosków Rady Pedagogicznej oraz wniosków i zaleceń Dyrektora; 

10) realizacja zadań wynikających z bieżącej działalności placówki lub dodatkowo zleconych 

przez Dyrektora przedszkola w trakcie realizacji godzin wynikających z pensum oraz w 

ramach 40-godzinnego tygodnia pracy nauczyciela; 

11) udział w pracach zespołów i komisji odpowiednio z ustaleniami i zarządzeniami Dyrektora; 

12) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

13) zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których nauczyciel ma dostęp; 

14) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem 

prawa rodziców uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

15) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym; 

16) dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola; 

17) zapewnienie higienicznych warunków pracy; 

4. Nauczyciel przedszkola: 

1) prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z programem 

wychowania przedszkolnego; 

2) szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa; 

3) otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z jego 

rodzicami w celu:  

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci; 

b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych; 

c) włączenia ich w działalność przedszkola.  

5. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-

oświatowych. 

6. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, w tym 

w szczególności ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, opiekę 

zdrowotną i inną; 

1) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania 

przedszkolnego i plan ów pracy; 

2) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka; 

3) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie dzieci, 

w szczególności dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych. 

7. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą oraz odpowiada za jej jakość. 

W tym zakresie nauczyciel w szczególności: 
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1) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowanie; 

2) wspiera rozwój aktywności dziecka. 

8. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo - 

oświatowych. 

9. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą powierzonego mu oddziału zgodnie 

z odrębnymi przepisami oraz inną zleconą przez Dyrektora. 

10. Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora wynikające 

z działalności przedszkola.  

11. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 

6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny.  

12. Dyrektor przedszkola i organ prowadzący przedszkole są zobowiązani z urzędu występować 

w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. 

13. Zasady etyki zawodowej, stosunek pracy, zasady wynagradzania oraz szczególne prawa 

i obowiązki nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy 

wykonawcze.  

§ 17. 

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli specjalistów zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Zadania specjalistów: 

1) Do zadań psychologa należy: 

a) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz 

wspierania mocnych stron dzieci; 

b) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci; 

c) Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb; 

d) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form w środowisku przedszkolnym i poza 

przedszkolnym dzieci; 

e) Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

f) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci; 

g) Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej 

2) Do zadań pedagoga specjalnego należy: 

a) współpraca z zespołem mającym opracować  dokumentację dla dzieci objętych pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w tym Indywidualny Program Edukacyjno-

Terapeutyczny (IPET) i Wielospecjalistyczna Ocena  Poziomu Funkcjonowania Ucznia 

(WOPFU); 

b) współpraca z nauczycielami, wychowawcami i innymi specjalistami zatrudnionymi 

w przedszkolu, z rodzicami oraz dziećmi, w ramach której będzie m. in.: 
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− rekomendować dyrektorowi działania w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego 

uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola; 

− diagnozować indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne dzieci w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień wychowanków, przyczyn niepowodzeń lub trudności 

w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

to funkcjonowanie; 

c) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, 

określaniu potrzeb dzieci i ich mocnych stron; 

d) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom; 

e) współpraca z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny; 

f) realizacja zajęć z dziećmi objętymi działaniami z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

3) Do zadań logopedy w przedszkolu należy: 

a) Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy dzieci; 

b) Prowadzenie terapii logopedycznej; 

c) Prowadzenie porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju 

mowy dzieci i eliminowanie jej zaburzeń; 

d) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci; 

e) Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej 

4) Do zadań terapeuty pedagogicznego należy: 

a) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

b) Prowadzenie zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych 

zajęć o charakterze terapeutycznych; 

c)  Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami uczniów 

d) Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

§ 18. 

1. Obowiązkiem pracowników zatrudnionych na stanowisku pomoc nauczyciela jest przede 

wszystkim: 

1) spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci: pomoc w rozbieraniu się 

i ubieraniu, pomoc przy zabiegach higienicznych i korzystaniu z toalety oraz w innych 

sytuacjach tego wymagających;  współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali, 

w ogrodzie i poza terenem przedszkola; 

2) opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek;  

3) udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i w dekorowaniu sali;  

4) uzgadnianie z nauczycielem wszelkich podejmowanych działań na terenie grupy;  

5) unikanie wchodzenia w kompetencje nauczyciela w sprawach dotyczących wychowanków, 

dyskrecja i przestrzeganie ochrony prywatności dzieci i ich rodzin;  

6)  dbałość o zabawki, gry, książki, pomoce dydaktyczne itp., w przydzielonej grupie; 

7) utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;  
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8) przygotowanie sali do posiłków i leżakowania oraz utrzymywanie jej w czystości; 

9) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż., zabezpieczanie przed dziećmi środków do utrzymania 

czystości w przedszkolu, zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń 

sprzętu; 

10) przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminu pracy i wszelkich regulaminów bhp i p.poż.; 

11) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora przedszkola lub nauczycielkę 

pracującą razem w grupie, wynikających z organizacji pracy przedszkola. 

§ 19. 

1. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni podlegają bezpośrednio Dyrektorowi przedszkola.  

2. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki 

i wychowania dzieci.  

3. Pracownik przedszkola obowiązany jest:  

1) przestrzegać regulaminy obowiązujące w przedszkolu;  

2) przestrzegać ustalony w przedszkolu porządek i organizację pracy;  

3) przestrzegać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisy 

przeciwpożarowe;  

4) dbać o dobro zakładu pracy i jego dobre imię; 

5) chronić mienie przedszkola  

6) zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę 

pracodawcę, pracowników przedszkola lub dobre imię placówki;  

7) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;  

8) przestrzegać zasad współżycia społecznego;  

9) przestrzegać poleceń zwierzchnika, związanych z organizacją pracy przedszkola.  

4. Wszyscy pracownicy placówki przyczyniają się do dbałości o klimat i atmosferę, przestrzegając 

zasad współżycia społecznego. 

5. Obowiązkiem wszystkich pracowników jest: 

1) regularne i punktualne przychodzenie do pracy i podpisywanie się na liście obecności 

lub dziennikach zajęć – w odniesieniu do nauczycieli i specjalistów; 

2) kulturalne i taktowne zachowanie, dbałość o dobre imię przedszkola; 

3) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż; 

4) uczestniczenie w zebraniach i naradach; 

5) bezwzględne przestrzeganie zasad związanych z zachowaniem bezpieczeństwa dzieci 

powierzonych opiece. 

6. Szczegółowy zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników 

ustala Dyrektor. 

 

Rozdział 7. 

Organizacja pracy przedszkola. 

§ 20. 

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora zgodnie z wymogami określonymi 

odrębnymi przepisami. 

2. Arkusz organizacji przedszkola w danym roku szkolnym lub aneks do arkusza zatwierdza: 
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1) do 30 września roku szkolnego, którego dotyczy - organ prowadzący przedszkole 

po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz opinii związków 

zawodowych, jeśli takie działają na terenie przedszkola; 

2) po 30 września roku szkolnego, którego dotyczy - organ prowadzący przedszkole. 

§ 21. 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora 

na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, 

wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności 

dzieci oraz oczekiwań rodziców. 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym 

oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb 

i zainteresowań dzieci. 

3. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego. 

§ 22. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym 

wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju 

niepełnosprawności. 

2. Strukturę i skład poszczególnych oddziałów przedszkolnych ustala Dyrektor na podstawie 

wyników pracy powołanej przez niego w danym roku szkolnym komisji rekrutacyjnej. 

3. Dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do publicznej 

wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania 

dokumentów. 

4. Dyrektor ma prawo w procesie tworzenia oddziałów przedszkolnych uwzględniać prośby 

i wnioski rodziców tego dotyczące. W tym procesie kieruje się zasadami organizacji pracy 

przedszkola. 

5. O przydziale dzieci do danej grupy oraz przydzieleniu zadań pracownikom decyduje Dyrektor. 

6. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli 

zależnie od czasu pracy oddziału oraz realizowanych przez nauczycieli zadań. 

7. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić nauczyciela 

wspomagającego w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci.  

8. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki trwa 60 minut. 

9. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć z religii, zajęć z języka 

mniejszości narodowej i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić: 

z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut; 

z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.  

10. W przedszkolu mogą być tworzone grupy integracyjne, jeśli jest to zasadne i organ prowadzący 

wyrazi na to zgodę. 

11. Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25, o ile przepisy prawa nie stanowią 

inaczej lub wynika szczególnie uzasadniona potrzeba i zalecenie lub zgoda organu prowadzącego 

na zwiększenie liczby dzieci w oddziale o maksymalnie trzy osoby. 

12. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci 

niepełnosprawnych. 
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13. Za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziale 

integracyjnym może być wyższa niż ustalona w ust. 6, jeżeli dziecko uczęszczające do tego 

oddziału uzyskało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi 

na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego. 

§ 23. 

1. Maksymalna liczba miejsc w przedszkolu wynosi 325. 

2. Ogólna liczba dzieci zapisanych do przedszkola może być większa, jeśli wynika to z przepisów 

prawa w tym zakresie. 

3. Przedszkole prowadzi 13 oddziałów – z możliwością zmiany za zgodą organu prowadzącego 

liczby oddziałów w latach kolejnych. 

4. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, 10,5 godzin dziennie, od godziny 6.00 do 

godziny 16.30. 

5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. 

6. W przypadku funkcjonowania przedszkola w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień), kiedy 

w przedszkolu sprawowana jest opieka nad dziećmi uczęszczającymi do wszystkich przedszkoli 

miejskich w Zambrowie, Dyrektor przedszkola po uzyskaniu zgody organu prowadzącego może 

ustalić inny czas pracy przedszkola. 

7. Na okres wakacyjny sprawowania opieki przez przedszkole prowadzona jest odrębna rekrutacja, 

zgodnie z Zasadami prowadzenia zapisów dzieci na okres wakacyjny do Miejskiego Przedszkola 

nr 5 w Zambrowie. 

8. Na czas pracy przedszkola w okresie wakacyjnym Dyrektor może ustalić odrębną organizację 

pracy przedszkola. 

9. Informację o terminach przerw w pracy przedszkola, o których mowa w ust.4, dziennych 

rozkładach dnia i czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej umieszcza się 

na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 

10. Na podstawie aktualnych przepisów prawa i wytycznych oraz decyzji władz nadrzędnych 

dotyczących stanu zagrożenia zdrowia i życia w tym wystąpienia epidemii, Dyrektor placówki 

może ograniczyć lub częściowo zawiesić funkcjonowanie przedszkola.  

11. Zasady funkcjonowania placówki w czasie ograniczenia lub czasowego zawieszenia zajęć, 

z powodu zagrożenia zdrowia i życia wychowanków oraz pracowników, określa odrębna 

procedura dotycząca konkretnych sytuacji.  

12. Procedura o której mowa w ust. 10 zostaje opracowana w oparciu o aktualne przepisy prawa 

i decyzje władz nadrzędnych. 

§ 24. 

1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów 

wychowania przedszkolnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

2. W przedszkolu mogą być realizowane programy dopuszczone przez Dyrektora do użytku 

w przedszkolu zgodnie z Procedurą dopuszczenia do użytku programu wychowania 

przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Zambrowie i wpisane do przedszkolnego 

Zestawu programów wychowania przedszkolnego w  Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Zambrowie 

3. Wszelkie realizowane programy podlegają zaopiniowaniu Rady Pedagogicznej przedszkola 

i podjęciu przez nią w tej sprawie uchwały. 

4. Wykonywanie zadań przedszkola wspierane jest realizacją projektów, akcji, działań o różnym 

zasięgu oraz programów własnych nauczycieli. 
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§ 25. 

1. W określonych przepisami prawa sytuacjach, mogących mieć związek np. sytuacją 

stwierdzonego przez uprawnione organy zagrożenia epidemiologicznego, w przedszkolu mogą 

zostać wprowadzone przez Dyrektora szczególne, wynikające z przepisów i wytycznych 

właściwych instytucji rozwiązania organizacyjne, mogące obejmować w szczególności: 

1) prowadzenie zajęć edukacyjnych i wychowawczych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość; 

2) czasowe ograniczenie bezpośrednich form kontaktu rodziców z nauczycielami na rzecz 

kontaktów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; 

3) czasowe ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów na rzecz obsługi 

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; 

4) czasowe wprowadzenie szczególnych zasad, procedur dotyczących bezpieczeństwa 

wychowanków i pracowników przedszkola; 

5) wprowadzenie szczególnych zasad dotyczących przewidzianych w przepisach aspektów 

pracy przedszkola minimalizujących kontakty pomiędzy poszczególnymi przedstawicielami 

społeczności przedszkolnej. 

2. Zasady komunikacji obowiązujące w przedszkolu: 

1) czas komunikacji pomiędzy rodzicami, Dyrektorem, nauczycielami, pozostałymi 

pracownikami przedszkola odpowiada godzinom pracy danych pracowników przedszkola 

w przedszkolu; 

2) prowadzenie konsultacji i rozmów następuje po wcześniejszym ustaleniu stron; 

3) dopuszcza się różne kanały komunikacji w/w grup i osób: strona internetowa przedszkola, 

grupy poszczególnych oddziałów przedszkolnych na portalu Facebook lub innym, platformy 

elektroniczne, aplikacja Messenger, poczta elektroniczna przedszkola i służbowa 

pracowników, telefon przedszkola, video-konferencje na platformie stosowanej przez 

przedszkole, przesyłki listowe, pisma; 

4) prowadzenie komunikacji zdalnej z dziećmi możliwe jest poprzez: przekazywanie 

informacji za pośrednictwem kanałów komunikacji z rodzicami oraz przekazywanie 

informacji, zadań poprzez przygotowanie opisu, filmu, prezentacji, instrukcji, wskazanie 

źródeł wiedzy dla dzieci z wykorzystaniem kanałów komunikacji wskazanych w punkcie 

3); 

5) komunikacja i nauka zdalna z dziećmi jest realizowana po wcześniejszym poinformowaniu 

rodziców; 

6) rodzice są zobowiązani do umożliwienia dziecku realizacji nauki i komunikacji zdalnej, 

w przypadku braku takiej możliwości, są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie 

wychowawcę lub Dyrektora przedszkola. 

3. Do przedszkola mogą wchodzić i w nim przebywać wyłącznie osoby do tego uprawnione - 

według aktualnie obowiązujących zasad ustalonych przez Dyrektor, zależnych m.in. od 

organizacji pracy przedszkola czy sytuacji epidemicznej.  

4. Każda osoba wchodząca do przedszkola w celu skontaktowania się z określonym jego 

pracownikiem ma obowiązek zgłosić to pracownikowi pełniącemu dyżur w holu przy wejściu 

do placówki i stosować się do jego zaleceń. Nie ma prawa samowolnie poruszać się po budynku 

i terenie przedszkola. 

5. Organizacja i realizacja pracy zdalnej z dziećmi: 
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1) nauczyciel planuje zadania dla dzieci dostosowując cele, treści podstawy programowej, 

sposoby jej realizacji do możliwości, zainteresowań, indywidualnego rozwoju i dysfunkcji 

dzieci z uwzględnieniem miejscowych i materialnych warunków realizacji; 

2) zadania dla dzieci powinny być zróżnicowane, uwzględniające różne obszary edukacji 

i aktywności, a czas przeznaczony na ich realizację powinien obejmować naprzemienne 

działania z komputerem i działania aktywne bez monitora; 

3) zadania dostosowane do możliwości podejmowania wysiłku umysłowego przez dzieci 

wymagają pomocy technicznej, współpracy od rodziców, którzy obsługują komputer, 

czytają instrukcje, drukują karty pracy itp. 

4. Szczegóły organizacji pracy zdalnej z dziećmi określają Zasady kształcenia na odległość 

w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Zambrowie. 

5. O przyjętych przez Dyrektora szczególnych rozwiązaniach organizacyjnych niezwłocznie 

informowani są rodzice wychowanków i pracownicy przedszkola. 

6. Zasady pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników określają odrębne przepisy, do których 

dyrektor dostosowuje wewnętrzną organizację pracy przedszkola i jej pracowników. 

 

Rozdział 8. 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem. 

§ 26. 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, 

lub inną upoważnioną przez niego osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę 

upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali, placu zabaw, boiska 

lub innego ustalonego miejsca przez rodzica lub inną upoważnioną osobę. 

2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań 

do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem 

istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:  

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz 

w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;  

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - pod względem fizycznym, 

jak i psychicznym; 

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż. 

3. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku, 

a w szczególności:  

1) sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz 

powierzchnię użytkową; 

2) sprzęt posiada atesty i certyfikaty; 

3) przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej; 

4) w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania 

pierwszej pomocy wraz z instrukcję dotyczącą jej udzielania.  

4. Podczas pobytu dzieci w przedszkolu realizowane są da nich zajęcia i pobyt na świeżym 

powietrzu np. na placu zabaw, boiskach sportowych, placach, terenach zielonych. 

5. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia czy sprawowana opieka lub stan 

znajdujących się w nim lub stosowanych urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, 

wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie Dyrektora.  
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6. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki w danym czasie 

do momentu przekazania dziecka osobie upoważnionej.  

7. Szczegółowe zasady przebywania dzieci na placu zabaw w trakcie pracy przedszkola określa 

Regulamin korzystania z placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Zambrowie.  

§ 27. 

1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu 

w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza przedszkolem, dostosowując metody i sposoby 

oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, 

z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych. 

2. Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy 

i zajęcia wychowawczo - dydaktyczne. 

§ 28. 

1. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia 

dzieciom bezpieczeństwo zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym. 

2. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci oraz sprzęt, pomoce 

i wykorzystywane narzędzia. 

3. Nauczyciel może opuścić oddział tylko w razie przekazania dzieci pod opiekę innego 

nauczyciela, którego powinien poinformować o wszystkich sprawach dotyczących dzieci 

będących pod jego opieką. 

4. W uzasadnionym wypadku nauczyciel może opuścić dzieci pod warunkiem, że zapewni im 

w tym czasie opiekę innej upoważnionej osoby. 

5. W przypadku zaobserwowania u dziecka przez personel przedszkola objawów chorobowych 

(np. kaszel, wymioty, biegunka, gorączka) rodzice zobowiązani są do odebrania dziecka 

z przedszkola. 

6. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, 

gdy ta pomoc jest niezbędna. 

7. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić Dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku 

lub zaobserwowanych niepokojących symptomach. 

8. Dyrektor ma prawo dostosować sposób sporządzania i wydawania posiłków w przedszkolu 

do indywidualnych wymagań żywieniowych dziecka na wniosek rodzica potwierdzony 

zaleceniem lekarskim określającym dietę. 

9. Dyrektor ma prawo odmówić dostosowywania sporządzania i wydawania posiłków 

w przedszkolu do indywidualnych wymagań żywieniowych dziecka zgłaszanych przez rodzica: 

1) jeśli na realizację tego nie otrzymał pozwolenia Państwowej Stacji Sanitarno -

Epidemiologicznej; 

2) gdy dostosowanie działań przedszkola do indywidualnych wymogów żywieniowych 

zagraża bezpieczeństwu żywienia zbiorowego w przedszkolu, zagraża prawidłowej 

i sprawnej organizacji tego żywienia lub jest niemożliwe do realizacji w przedszkolu.  

§ 29. 

1. W przedszkolu nie przeprowadza się żadnych zabiegów medycznych i pielęgniarskich, nawet 

w uzgodnieniu z rodzicami lub na ich prośbę, jedynie wynikające z udzielenia pierwszej pomocy 

przedmedycznej.  

2. W przedszkolu obowiązuje zakaz przynoszenia przez rodziców wszelkich leków i tym 

podobnych. 
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3. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków, suplementów diety itp. 

4. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.  

5. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwszą pomoc 

przedmedyczną oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną.  

6. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:  

1) rodziców poszkodowanego dziecka,  

2) organ prowadzący przedszkole,  

3) pracownika służby bhp. 

7. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora 

i kuratora oświaty.  

8. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora 

sanitarnego.  

9. Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje Dyrektor, bądź upoważniony przez niego 

pracownik przedszkola.  

10. Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków.  

11. Dyrektor powołuje zespół i prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  

12. Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą 

rodziców. 

13. Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe, zabawy, 

ćwiczenia, przedstawienia teatralne, literaturę z zastosowaniem różnych metod i form.  

14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami 

np. z policją, strażą pożarną, ośrodkiem zdrowia.  

15. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu, obiekt i teren 

placówki może być objęty nadzorem kamer monitorujących wewnątrz i na zewnątrz placówki. 

 

Rozdział 9. 

Organizacja wycieczek i spacerów. 

§ 30. 

1. Przedszkole może organizować wycieczki, inne wyjazdy i wyjścia z dziećmi z uwzględnieniem 

odrębnych przepisów.  

2. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań 

dzieci.  

3. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż dozwolona odrębnymi 

przepisami.  

4. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców. Wyjątkiem są krótkie, piesze 

wycieczki będące uzupełnieniem realizowanego programu wychowania przedszkolnego 

np. do parku, na łąkę, na terenie miasta itp.  

5. Uczestnikami wycieczek i spacerów są:  

1) dzieci wszystkich grup wiekowych lub w zależności od charakteru wycieczki lub spaceru, 

dzieci z poszczególnych grup;  

2) opiekunowie (za zgodą Dyrektora przedszkola – nauczyciele, pracownicy przedszkola 

i rodzice).  
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6. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię i nazwisko 

kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera Karta wycieczki, którą zatwierdza Dyrektor.  

7. Dyrektor wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola 

o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. 

8. Kierownik wycieczki jest odpowiedzialny za przeprowadzenie - zgodnie z odrębnymi przepisami 

- kontroli pojazdu/pojazdów przez uprawnione do tego służby i uzyskanie decyzji 

o dopuszczeniu pojazdu/pojazdów do użytku. 

9. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez Dyrektora 

przedszkola, osoba pełnoletnia, która:  

1) ukończyła kurs kierowników wycieczek; lub  

2) jest instruktorem harcerskim; lub 

3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki 

kwalifikowanej lub pilota wycieczek.  

10. Podczas wyjścia poza teren przedszkola, zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy 

do 15 dzieci.  

11. Każde wyjście lub wyjazd z dziećmi poza teren przedszkola odnotowuje się Książce wyjść wraz 

z: odnotowaniem termin realizacji, liczby podopiecznych, miejsca docelowego wyjścia lub 

wyjazdu, podpisem osoby odpowiedzialnej za organizację i bezpieczeństwo.  

12. Szczegóły organizacji i realizacji wyjść z dziećmi poza teren przedszkola określa Regulamin 

spacerów i wycieczek Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie. 

 

Rozdział 10. 

Zasady przyprowadzania dzieci do i odbierania z przedszkola. 

§ 31. 

1. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące zasady 

przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:  

1) przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się w godzinach: od 6.00 do 8.30 

a odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16.30 - zgodnie deklarowanymi 

godzinami pobytu dziecka w przedszkolu;  

2) w przypadku doraźnego zamiaru późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola, 

rodzice mają obowiązek do godziny 8.30 powiadomić o tym zamiarze nauczyciela-

wychowawcę danej grupy lub pracownika sekretariatu przedszkola;  

3) rodzice (prawni opiekunowie):  

− odpowiadają za przyprowadzanie i odbieranie dzieci przez uprawnione do tego osoby, 

w Upoważnieniu do odbioru, obowiązującym w przedszkolu, sporządzanym dla każdego 

dziecka indywidualnie wskazują pisemnie siebie jako osobę uprawnioną do odbioru 

dziecka i upoważniają pisemnie inne osoby pełnoletnie do odbierania dziecka 

z przedszkola i przekazanym do przedszkola nie później niż w chwili przekazania dziecka 

pod opiekę przedszkola po raz pierwszy; 

− ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka do momentu przekazania 

pod opiekę personelowi przedszkola oraz od chwili odebrania dziecka z grupy 

lub od pracownika przedszkola przekazującego dziecko rodzicowi lub osobie 

upoważnionej do odbioru dziecka; 

− rodzice są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania oznaczeń, nakazów i zakazów  

- w tym drogowych umieszczonych w placówce i na terenie zewnętrznym przedszkola; 
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− ponoszą pełną odpowiedzialność za wypadki, stłuczki, zniszczenia, uszkodzenia, szkody 

itp. na całym terenie obiektu przedszkola, których są sprawcami; 

− są zobowiązani do pokrycia kosztów naprawy, wymiany czy zakupu uszkodzonych 

lub zniszczonych elementów wyposażenia czy infrastruktury. 

2. Osoby uprawnione do odbioru dziecka z przedszkola: 

1) zgłaszają wyznaczonemu pracownikowi przedszkola dyżurującemu w szatni przedszkola 

chęć  odebrania dziecka z placówki 

2) są weryfikowani pod względem posiadanych uprawnień do odbioru dziecka z możliwością 

żądania przez pracownika przedszkola okazania dokumentu tożsamości w celu sprawdzenia 

zgłoszonych w Upoważnieniu do odbioru danych; 

3) w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie 

uprawnionych do tego pracowników; 

4) oczekują w holu głównym danego sektora przedszkola na dziecko wzywane za pomocą 

intercomu lub osobiście przez wyznaczonego pracownika przedszkola; 

5) pełnią opiekę nad dzieckiem w szatni przedszkola, podczas wejścia placówki i wyjścia z niej 

z oraz poza nią. 

§ 32. 

1. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego 

z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 

2. Pracownicy przedszkola mogą odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy chce je odebrać 

osoba nieupoważniona lub gdy zachowanie osoby do tego uprawnionej, która zamierza odebrać 

dziecko z przedszkola, budzi obawy, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku 

bezpieczeństwa, wskazuje na spożycie alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie 

działającej substancji.  

3. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka należy niezwłocznie poinformować Dyrektora 

i rodzica/-ów dziecka. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne 

czynności w celu nawiązania kontaktu z drugim rodzicem lub innymi osobami upoważnionymi 

do odbioru dziecka. 

4. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16:30, nauczyciel sprawujący nad 

dzieckiem opiekę, zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu 

nawiązania kontaktu z rodzicami dziecka. 

5. W przypadku, gdy nie można uzyskać kontaktu z rodzicami lub innymi uprawnionymi do 

odbioru dziecka osobami, nauczycielka oczekuje na rodziców wraz z dzieckiem w placówce 

przedszkolnej, najpóźniej do 17:00. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia Dyrektora 

przedszkola i najbliższą Komendę Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami 

i pozostawieniu dziecka w placówce przedszkolnej. Dalsze czynności dokonywane są we 

współpracy i zgodnie z procedurami Policji. 

6. Za odebranie dziecka po godzinie 16.30, mogą być naliczone rodzicowi koszty pokrycia pracy 

nauczyciela w godzinach ponadwymiarowych oraz pobytu dziecka w przedszkolu.  

7. Deklaracje, zastrzeżenia i życzenia rodziców dotyczące niewydawania dziecka jednemu 

z rodziców muszą być poświadczone orzeczeniem sądowym właściwego sądu. 

8. Szczegóły organizacji przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki określa Procedura 

przyprowadzania i odbierania dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie. 
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9. Do przedszkola przyprowadza się dzieci zdrowe, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie 

pobytu w przedszkolu, rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie 

po powiadomieniu go przez nauczyciela.  

10. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.  

11. Do przedszkola nie może uczęszczać dziecko, które w wyniku zdarzenia losowego, przez dłuższy 

okres wymaga noszenia dodatkowego usztywnienia w postaci: gipsu, szyny ortopedycznej itp.  

12. Rodzice niezwłocznie zawiadamiają przedszkole o zatruciach pokarmowych i chorobach 

zakaźnych.  

13. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

 

Rozdział 11. 

Zasady odpłatności. 

§ 33. 

1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze minimum 5 

godzin dziennie. 

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, 

określa Dyrektora przedszkola.  

3. Poza czasem wymienionym w ust. 1 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.  

4. Wysokość odpłatności, o której mowa w ust. 3, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu 

dziecka w przedszkolu, liczone odrębnie w godzinach porannych i oddzielnie w godzinach 

południowych, poza godzinami realizacji podstawy programowej, o których mowa w ust.1., 

o ile nie stanowi inaczej treść aktualnej w tej sprawie uchwały Rady Miasta Zambrów. 

5. Opłata, o której mowa w ust. 4, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. 

6. Opłaty, o której mowa w ust. 4 nie wnoszą rodzice dzieci sześcioletnich i starszych realizujących 

obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. 

7. Przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom odpłatne wyżywienie oraz może umożliwić odpłatne 

korzystanie z posiłków pracownikom przedszkola. 

8. Wyżywienie dziecka w przedszkolu obejmuje trzy posiłki dziennie. 

9. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala, 

po uzyskaniu opinii organu prowadzącego, Dyrektor zarządzeniem podanym do publicznej 

wiadomości. 

10. Opłata za wyżywienie w przedszkolu dotyczy trzech posiłków dziennie. 

11. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie wnoszone są z góry w terminie i według 

zasad ustalonych przez Dyrektora w zarządzeniu i podanych do publicznej wiadomości. 

12. Opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń i wyżywienie, wnosi się w bieżącym miesiącu, 

którego dotyczą, w dniach określonych przepisami wewnętrznymi maksymalnie do 20. dnia 

danego miesiąca. 

13. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) 

dziecka, wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia bieżącego 

miesiąca. 

14. Opłaty są wnoszone w formie płatności elektronicznej na wskazany rachunek bankowy 

przedszkola. 

15. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest dokonanie opłaty gotówkowej bezpośrednio 

do wyznaczonego przez Dyrektora pracownika przedszkola. 
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16. Wnioskując o przyjęcie dziecka do przedszkola rodzic podejmuje się systematycznego i pełnego 

regulowania należnych opłat za pobyt w przedszkolu oraz za pełne wyżywienie dziecka. 

17. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, zwrotowi podlega opłata wniesiona za posiłki 

za każdy dzień tej nieobecności. 

18. W przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat za, a także opłat za żywienie mogą być naliczane 

odsetki ustawowe za opóźnienie. 

19. Brak należnej opłaty za świadczenia udzielane w przedszkolu i wyżywienie może podlegać 

egzekucji zgodnie z odrębnymi przepisami oraz może skutkować skreśleniem wychowanka 

z listy dzieci uczęszczających do przedszkola na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 

20. Dyrektor ma prawo zgłoszenia braku wywiązywania się rodzica z zobowiązań finansowych 

odpowiednim podmiotom np. MOPS, sądowi, kuratorowi rodziny, Policji. 

 

Rozdział 12. 

Prawa i obowiązki dziecka. 

§ 34. 

1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do: 

1) podmiotowego i równego traktowania; 

2) zorganizowanego właściwie, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, procesu 

wychowawczo - dydaktycznego; 

3) uczestniczenia we wszystkich formach aktywności organizowanych w przedszkolu; 

4) szacunku, akceptacji, godności i  ochrony przed wszelkim formami przemocy; 

5) ochrony przed fizyczną bądź psychiczną krzywdą, zaniedbaniem, bądź złym traktowaniem; 

6) swobody myśli, sumienia i wyznania, swobodnego wyrażania swoich poglądów i potrzeb 

zgodnie z przyjętymi normami etycznymi bez naruszania praw innych osób; 

7) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;  

8) rozwijania swych zainteresowań i zdolności; 

9) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa; 

10) pomocy nauczyciela w trudnych dla niego sytuacjach; 

11) korzystania z pomieszczeń przedszkolnych, sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych; 

12) korzystania z opieki zdrowotnej oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej; 

13) uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych; 

14) poszanowania jego godności i wartości; 

15) zgłaszania nauczycielowi swoich problemów i oczekiwania od niego pomocy. 

2. Do obowiązków dziecka w przedszkolu należy: 

1) przestrzeganie zasad i norm współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej, 

2) stosowanie się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i w przedszkolu; 

3) poszanowanie godności rówieśników i osób dorosłych; 

4) przestrzeganie ustalonych w przedszkolu zasad bezpieczeństwa; 

5) bezwzględne poszanowanie nietykalności cielesnej innych (dzieci i dorosłych); 

6) szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności; 

7) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów; 

8) dbanie o estetykę i czystość pomieszczeń w których przebywa. 

9) aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych i zabawach ruchowych i współdziałanie 

z nauczycielami i innymi pracownikami w procesie nauczania i wychowania; 

10) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości; 
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11) stosowanie się do poleceń nauczyciela i innych pracowników przedszkola. 

3. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać 

do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.  

4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, których stan zdrowia nie zagraża bezpieczeństwu 

i zdrowiu innych osób. 

5. Dziecko w przedszkolu ma zapewnione wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach 

Dziecka. 

§ 35. 

1. Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka 

z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, w przypadku:  

1) zalegania lub opóźnienia we wnoszeniu opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole 

oraz wyżywienie dziecka; 

2) nieuczęszczania dziecka do przedszkola przez okres powyżej kolejnych 30 dni 

kalendarzowych, z wyłączeniem długotrwałej choroby, bez poinformowania Dyrektora 

o zasadnej przyczynie tej nieobecności; 

3) ujawnienia niespełniania kryteriów rekrutacyjnych; 

4) podawania przez rodzica fałszywych danych bądź zatajenie przez rodziców istotnych 

informacji o dziecku (np. choroby, agresja wobec innych, autoagresja itp.);  

5) gdy zachowanie dziecka zagraża życiu i zdrowiu jego oraz pozostałych dzieci 

i pracowników przedszkola a rodzice nie podejmują współpracy zmierzającej 

do rozwiązania problemu lub gdy zastosowane formy pomocy i działania nie dały 

pożądanych zmian w zachowaniu dziecka; 

6) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu przedszkola lub wewnętrznych 

procedur czy regulaminów; 

7) posiadania przez dziecko orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

o przeciwwskazaniach do korzystania z pobytu w publicznym przedszkolu. 

2. W przypadku, gdy dziecko zostanie skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, 

przedszkole ma prawo dochodzenia wymagalnych wierzytelności na drodze sądowej.  

3. Zapisy ust. 1 nie dotyczą dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie 

przedszkolne. 

4. Dziecko może być zawieszone w możliwości korzystania z przedszkola: 

1) po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców (opiekunów) dziecka, w przypadku 

choroby zakaźnej, choroby długotrwałej lub pasożytniczej (np. wszawicy, świerzbu); 

2) na wniosek rodzica, w sytuacjach szczególnie uzasadnionych. 
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Rozdział 13. 

Współpraca z rodzicami. 

§ 36. 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy: 

1) przestrzeganie Statutu Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie; 

2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 

3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola z zapewnieniem dziecku pełnego 

bezpieczeństwa; 

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu; 

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu przekraczającej trzy 

kolejne dni; 

6) zapewnienia dziecku regularnego uczęszczania na zajęcia a dziecku 6-letniemu możliwość 

spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego – tak, by nie upuściło ono 

więcej niż 50% dni w każdym miesiącu; 

7) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych, chorobach zakaźnych u dziecka; 

8) udzielanie pełnej i rzetelnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka i jego rozwoju, mającej 

wpływ na jego bezpieczeństwo, dalszy rozwój i prawidłowe funkcjonowanie w grupie, 

w tym m.in. niezwłoczne powiadamianie przedszkola o zatruciach pokarmowych 

i chorobach zakaźnych dziecka; 

9) przekazywanie prawdziwych danych placówce niezbędnych do realizacji jej zadań – 

w szczególności danych kontaktowych, umożliwiających stały lub nagły kontakt 

z rodzicami; 

10) w przypadku zmiany danych (np. numery telefonów, adres zamieszkania i zameldowania,  

e-mail) bezzwłoczne jej zgłoszenie i zaktualizowanie podanych przez siebie danych 

wymaganych przez przedszkole; 

11) zapewnienie możliwości nawiązania kontaktu z przynajmniej z jednym z rodziców w czasie 

pobytu ich dziecka w przedszkolu; 

12) odbieranie telefonów, sms-ów, mms-ów, e-maili, informacji pisemnych od pracowników 

przedszkola i podejmowania współpracy w działaniach dotyczących opieki nad dzieckiem, 

jego bezpieczeństwa i organizacji pracy przedszkola; 

13) przekazanie w procesie rekrutacji do przedszkola prawdziwych danych oraz wszelkich 

istotnych informacji dotyczących rozwoju dziecka, stanu zdrowia, wymagań i potrzeb oraz 

bezzwłoczne zgłaszanie Dyrektorowi lub nauczycielowi zmian w zakresie tych informacji 

również w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola. 

14) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce, ubiór, niezbędne dziecku 

środki higieny i rzeczy osobiste;  

15) kontaktowanie się z nauczycielami na ich prośbę oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych, 

grupowych i w konsultacjach w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;  

16) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich 

kompetencji;  

17) czytanie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicy ogłoszeń, drzwiach wejściowych 

przedszkola i stronie internetowej placówki. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z zadaniami wynikającymi z Koncepcją funkcjonowania i rozwoju 

przedszkola  i programami wychowania przedszkolnego realizowanymi w przedszkolu; 
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2) współuczestniczenia w planowaniu pracy przedszkola i inicjowania działań na rzecz 

placówki; 

3) współuczestniczenia– po uzgodnieniu z Dyrektorem - w realizacji zadań na rzecz dzieci 

i przedszkola; 

4) uzyskania rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu i funkcjonowaniu 

w grupie i przedszkolu; 

5) uzyskania, nie częściej niż dwa razy w roku szkolnym, na swój pisemny wniosek, opinii 

w formie pisemnej o rozwoju i funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu;  

6) pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;  

7) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczyciela lub specjalisty w rozpoznawaniu przyczyn 

trudności wychowawczych oraz w doborze metod udzielania dziecku pomocy; 

8) przekazywania Dyrektorowi, nauczycielom, wniosków z obserwacji pracy przedszkola. 

3. Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi uzasadnionych wniosków 

z obserwacji pracy przedszkola, wyrażania i przekazywania obiektywnych i nie popartych 

wyłącznie własnym dobrem, opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu 

i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo (Radę Rodziców). 

4. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania 

wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. 

5. Rodzice zobowiązani są przestrzegać zasad i terminów przyjęć przez Dyrektora oraz 

prowadzenia rozmów i konsultacji z nauczycielami. 

§ 37. 

1. Formami współpracy przedszkola z rodzicami są: 

1) spotkania grupowe – 1-2 razy w roku szkolnym; 

2) konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem, nauczycielami, specjalistami – 

wg ustaleń w grupach, zgodnie z harmonogramem i godzinami przyjęć interesantów; 

3) zajęcia otwarte, warsztaty – wg potrzeb;  

4) dni otwarte przedszkola lub organizowane we współpracy ze szkołami podstawowymi – jeśli 

są organizowane w danym roku szkolnym; 

5) uroczystości, imprezy okolicznościowe z udziałem rodziców i innych członków najbliższej 

rodziny – zgodnie Rocznym Planem Pracy; 

6) bieżące informacje pisemne i ustne. 

2. Sposób, zasady i warunki realizacji form współpracy, ich częstotliwość i organizacja podlegają 

ustaleniom z Dyrektorem i zależą od jego decyzji, mogą być uzależnione od i dostosowane 

do warunków i sytuacji zewnętrznych typu: epidemia, stan wyjątkowy lub klęski żywiołowej, 

stany zagrożenia. 

3. Spotkania z rodzicami mogą odbywać się w formie zdalnej i z zastosowaniem różnych środków 

przekazu. 

4. Rodzice zobowiązani są współdziałać z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania 

wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.  

5. Nauczyciele, pracownicy Przedszkola i rodzice mają prawo oraz zobowiązani są do 

poszanowania wzajemnej godności i współdziałania na zasadach życzliwości, zgodnie z ogólnie 

przyjętymi normami zachowania i etyki.  

6. Zasady i tryb związane z przyjmowaniem interesantów i załatwianiem spraw w przedszkolu 

reguluje Procedura przyjmowania i załatwiania spraw.  
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7. Tryb składania skarg reguluje obowiązująca w przedszkolu Procedura składania, przyjmowania, 

rozpatrywania skarg i wniosków. 

 

Rozdział 14. 

Ceremoniał przedszkolny. 

§ 38. 

1. Ceremoniał przedszkola jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm zachowania się 

w czasie uroczystości przedszkolnych o charakterze środowiskowym z użyciem symboli 

narodowych. 

2. Uroczystościami z użyciem symboli narodowych są: 

1) Święto Niepodległości 

2) Święto Flagi 

3) Zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem dzieci z grup rozpoczynających naukę w szkole 

podstawowej w następnym roku szkolnym. 

3. Uroczystości przedszkolne, do których zastosowanie ma ceremoniał przedszkola mogą składać 

się z części oficjalnej oraz części artystycznej lub przybierać inną formę organizacyjną. 

4. Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe przebiegają 

w podniosłym nastroju i kształtują poszanowanie dla symboli narodowych. 

5. Dzieci biorące udział w uroczystościach przedszkolnych są zobowiązane do przybycia na nie 

w określonych przez nauczycieli strojach, w tym – strojach uroczystych. Za realizację tego 

obowiązku dziecka odpowiadają rodzice.  

§ 39. 

1. Dzieci i pracownicy przedszkola reprezentują placówkę podczas uroczystości miejskich. 

2. Przedszkole prowadzi współpracę z organem prowadzącym w ramach organizacji uroczystości 

i imprez lokalnych.  

 

Rozdział 15. 

Postanowienia końcowe. 

§ 40. 

1. Regulaminy działalności i procedury uchwalone, ustanowione lub zarządzone przez powołane 

do tego organy działające w przedszkolu, nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego 

statutu.  

2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane i gospodarowane są zgodnie 

z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.  

4. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.  

5. Przedszkole posiada swój znak „logo”. 

§ 41. 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: 

Dyrektora, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, specjalistów, rodziców i dzieci. 
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2. Z wnioskiem w sprawie zmian do statutu mogą występować te organy, które ustawowo 

uprawnione są do występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi zmian w placówce, tj.: 

1) organy przedszkola (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców); 

2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

3) organ prowadzący przedszkole. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien być: 

1) skierowany do Rady Pedagogicznej; 

2) zawierać datę, podstawę prawną, przedmiot zmiany wraz z uzasadnieniem, nazwę i podpis 

organu wnioskującego; 

3) rozpatrzony nie później niż w ciągu miesiąca. 

4. Czas pracy nad projektowaniem zmian w treści statutu może być ustalony i zmieniany przez 

Radę Pedagogiczną w trakcie trwania tych prac, w zależności od sytuacji wpływającej 

na konieczność wprowadzenia zmian np. trwające prace legislacyjne, duża częstotliwość zmian 

w prawie oświatowym. 

5. Projektowanie, opracowanie i uchwalenie nowego statutu odbywa się w przypadku: 

4) licznych zmian lub zmian, które naruszyłyby spójność statutu; 

5) gdy statut był wielokrotnie nowelizowany; 

6) reorganizacji placówki. 

6. Projektowanie, opracowanie i uchwalenie zmian w statucie (nowelizację) dokonuje się 

w przypadku: 

1) zmian zachodzących w przepisach prawa powszechnego lub lokalnego; 

2) potrzeby wprowadzenia nowych rozwiązań organizacyjnych lub usprawnienia 

funkcjonowania placówki oraz określenia nowych zasad współdziałania społeczności 

przedszkolnej; 

3) ograniczenia lub utrudnienia w podejmowaniu działań przez określony organ przedszkola; 

4) zalecenia organów kontrolnych; 

5) innych potrzeb (np. zmiana nazwy, nadanie imienia, utworzenie zespołu placówek).  

7. Organem kompetentnym do uchwalania w formie uchwały statutu i dokonywania zmian 

w statucie przedszkola jest Rada Pedagogiczna. 

8. Rada Pedagogiczna jest odpowiedzialna za zaprojektowanie statutu albo jego nowelizacji 

i przedstawienie tych zmian do uchwalenia.  

9. Procedura dokonywania zmian w statucie przedszkola obejmuje następujące etapy: 

1) przygotowanie przez Radę Pedagogiczną projektu zmian statutu lub nowego statutu; 

2) przedstawienie projektu zmian statutu Radzie Pedagogicznej; 

3) uchwalenie zmian lub nowego statutu przez Radę Pedagogiczną; 

10. W przypadku licznych zmian statutu (wielokrotnej nowelizacji) dyrektor może redagować 

jednolity tekst statutu.  

11. Rada Pedagogiczna w uchwale dotyczącej znowelizowanego lub opracowanego nowego statutu, 

upoważnia dyrektora do opublikowania jednolitego tekstu statutu. 

12. Rada Pedagogiczna upoważnia Dyrektora przedszkola do opracowania i opublikowania 

ujednoliconego tekstu statutu po każdej nowelizacji lub nowego statutu. 

13. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania. 

14. Organ nadzoru pedagogicznego ma prawo uchylić w całości albo w części zapisy w statucie 

sprzeczne z prawem. 
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15. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:  

1) zamieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola;  

2) udostępnienie zainteresowanym statutu przez Dyrektora przedszkola;  

3) zamieszczenie statutu w miejscu widocznym w przedszkolu. 

§ 42. 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc dotychczas obowiązujący Statut 

Miejskiego Przedszkola nr 5 przyjęty Uchwałą nr I/9/2018 Rady Pedagogicznej Miejskiego 

Przedszkola nr 5 w Zambrowie z dnia 1 września 2018r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego 

Przedszkola Nr 5 w Zambrowie a przekazany przez organ prowadzący placówce nowo 

powołanej - zgodnie z Uchwałą Nr 195/XXXV/18 Rady Miasta Zambrów z dnia 30 stycznia 

2018r. w sprawie założenia Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie. 

2. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2022r. na podstawie Uchwały nr XXIV/8/2022 

Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie z dnia 29 sierpnia 2022r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie. 

 

 


